เอกสารแนะนํา การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสํ าหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปั จจัยภายนอกร่ างกาย โดยมิได้มุ่งหวังหรื อเจตนาของผูเ้ อาประกัน
และทําให้เกิดอาการบาดเจ็บทางร่ างกายอันเป็ นผลโดยตรงจากอุบตั ิเหตุ เช่น มีบาดแผลเขียวซํ้า บวม ฉี ก รอยเขี้ยวเล็บของสัตว์ การ
แตกหักของกระดูก
วิธีการเบิกค่ าสิ นไหมทดแทน
กรณีได้ รับบาดเจ็บ ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ในสถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตและมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
ผูเ้ อาประกันภัยจะต้องนําส่ งเอกสารประกอบการเรี ยกร้องค่ารักษาพยาบาลหรื อค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่าย (เลือกเบิกได้ อย่างใดอย่ าง
หนึ่ง)ดังนี้
เบิกค่ ารักษาพยาบาล หรื อ ค่ าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่ าย
1. แบบฟอร์ มใบเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ครบทุกข้อ
2. ใบรับรองแพทย์
3. ใบสรุ ปหน้างบ (แสดงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล)
4. ใบเสร็ จรับเงินฉบับจริง หรื อ กรณี เบิกจากสวัสดิการอื่นแล้วแต่ยงั ไม่หมด สามารถนําใบเสร็ จรับเงินฉบับจริงที่เหลือ
มาเบิกได้
(หากเลือกเบิกเป็ นแบบเหมาจ่าย ให้ใช้สาํ เนาใบเสร็ จ)
5. สําเนาบัตรประชาชน หรื อ สําเนาบัตรประจําตัวสถาบัน หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล(ถามี)
6. สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร ชื่ อผูป้ ่ วย
7. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั อาจจะขอเป็ นราย ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
กรณีให้ โอนเข้ าบัญชี บิดาหรื อมารดาของผู้ป่วย ต้ องเพิม่ เติม เอกสารแสดงความสั มพันธ์ กบั ผู้ป่วยด้ วย ดังนี้
8. สําเนาหน้าบัญชีธนาคาร ชื่ อ บิดาหรื อมารดาของผูป้ ่ วย
9. สําเนา ทะเบียนบ้าน หรื อ สู ติบตั ร ของผูป้ ่ วย
10. สําเนาบัตรประชาชน บิดาหรื อมารดาของผูป้ ่ วย
กรณีสูญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภาพถาวร ผูเ้ อาประกันภัยต้องนําส่ งเอกสารประกอบการเรี ยกร้องค่าสิ นไหม ดังนี้
1. แบบฟอร์ มใบเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ครบทุกข้อ
2. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุการสู ญเสี ยอวัยวะหรื อทุพพลภาพถาวร
3. ใบเสร็ จรับเงินฉบับจริ ง
4. ฟิ ล์ม X-Ray และรู ปถ่ายแสดงให้เห็นการสู ญเสี ยอวัยวะและให้เห็นใบหน้าผูป้ ่ วย
5. เอกสารอื่นๆ ที่บริ ษทั อาจจะขอเป็ นราย ๆ ไปเพื่อประกอบการพิจารณา
6. สําเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน บัตรประจําตัวสถาบัน
กรณีเสี ยชี วติ ผูถ้ ือกรมธรรม์หรื อผูร้ ับประโยชน์ตอ้ งนําส่ งเอกสารประกอบการเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนการเสี ยชีวติ ดังนี้
1. แบบฟอร์ มใบเรี ยกร้องค่าสิ นไหมทดแทนของบริ ษทั โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ มให้ครบทุกข้อ
2. สําเนาชันสู ตรพลิกศพ (รับรองสําเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
3. สําเนารับรองการเสี ยชีวติ (รับรองสําเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)
4. สําเนาใบแจ้งความทุกข้อตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนพบว่าเสี ยชีวิตแล้ว (รับรองสําเนาถูกต้องโดยเจ้าพนักงาน)
5. สําเนาใบมรณะบัตร (รับรองสําเนาถูกต้องโดยหน่วยงานที่ออกให้)

6. สํา เนาบัตรประชาชนหรื อสู ติบ ัตร และสํา เนาทะเบี ย นบ้า นของผูเ้ สี ย ชี วิตที่ แจ้ง ตายแล้ว (รั บ รองสํา เนาโดยผู ้รั บ
ผลประโยชน์)
7. สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบี ยนบ้านและสําเนาทะเบี ยนสมรส ของผูร้ ั บผลประโยชน์ (พร้ อมรั บรองสําเนา
ถูกต้อง)
8. หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา หรื อบุคลากร จากสถาบัน
ข้ อยกเว้ น ทีไ่ ม่ สามารถจ่ ายค่ าสิ นไหมได้ * โปรดศึกษาข้ อยกเว้ นในกรมธรรม์ ประกอบโดยละเอียดอีกครั้ ง *
1. เป็ นลม หน้ามืด ตาแดงตาอักเสบ การเจ็บป่ วย โรคประจําตัว การติดเชื้ อที่มิได้เกิดจากอุบตั ิเหตุ
2. ปวดเมื่อย ปวดคอ หลัง กล้ามเนื้อ เอ็น อักเสบจากโรคประจําตัว เล่นกีฬาหักโหม การยกของหนัก ไม่ถือเป็ นอุบตั ิเหตุ
3. การเล่นกีฬาเสี่ ยงภัย เช่น ชกมวย แข่งรถ แข่งเรื อ แข่งม้า เล่นหรื อแข่งสกีรวมถึงเจ็ทสกี แข่งสเก็ต โดดร่ ม ขณะขึ้นหรื อ
ลงหรื อโดยสารอยูใ่ นบอลลูนหรื อเครื่ องร่ อน บันจี้จมั๊ พ์ ปี นเขา ดํานํ้าที่ตอ้ งใช้ถงั อากาศและเครื่ องหายใจใต้น้ าํ เล่น
วัตถุระเบิด ปื นอัดลม
4. การรักษาฟันหรื อการรักษารากฟัน เว้นแต่การรักษาที่ลงมือกระทําไปแล้วภายใน 7 วันนับจากวันเวลาที่เกิดอุบตั ิเหตุ
5. การเปลี่ยนหรื อใส่ ฟันปลอม การครอบฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ทําสี อุด ตกแต่งฟัน ฯ
6. การสําลักอาหาร หรื อ อาหารติดคอ ยกเว้นก้างปลาติดคอ
7. การเอ็กซเรย์ หรื อ การ SCAN ด้วย COMPUTER การทํา MRI ที่มิได้เป็ นความเห็นของแพทย์ผรู ้ ักษา เป็ นการตรวจ
โดยการร้องขอของผูป้ ่ วย หากผลการตรวจเป็ นปกติ และไม่มีการรักษา ผูป้ ่ วยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
8. ค่าบริ การทางการแพทย์อื่น ๆ ค่าทําบัตร ค่าบํารุ งรักษา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล เช่น ค่านํ้า
ค่ า โทรศัพ ท์ ค่า ชุ ด Set-admit ค่า เบ็ดเตล็ ด ค่า ขนมขบเคี้ ย ว ฯลฯ ค่า มัดจํา ฯ. ค่ า Service charge ค่า รถพยาบาล ค่า
ยานพาหนะ ค่าการพยาบาลพิเศษ ค่าแพทย์เขียนใบเคลม ค่าแพทย์นิติเวช
9. กรณี ผูเ้ อาประกันได้รับบาดเจ็บและ แพทย์ลงความเห็นให้รับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยใน อนุ ญาตให้ใช้อตั ราห้องธรรมดา
และอาหารปกติเท่านั้น (รวมไม่เกิน 700 บาท / วัน)
10. ไม้เท้าคํ้ายัน อวัยวะเทียม อุปกรณ์ พยุงที่ใช้ภายนอก รถเข็น รองเท้ารองเฝื อก Support ฯ ซึ่ งจะเขียนเป็ นรายการค่า
เวชภัณฑ์ 2
11. การรักษาทางเวชกรรม หรื อศัลยกรรม เช่ น แผลหายแล้วแต่นูนหรื อแผลเป็ นรอยด่าง ต้องมีการผ่าตัด ตกแต่ง เพื่อ
ความสวยงาม
12. การทะเลาะวิวาท ทําสิ่ งผิดกฎหมาย ภัยสงครามและภัยจลาจล การเกิดอุบตั ิเหตุขณะอยูภ่ ายใต้ฤทธิ์ สุรา หรื อยาเสพติด
การฆ่าตัวตาย การทําร้ายตัวเอง การก่ออาชญากรรม การเป็ นเจ้าหน้าที่หรื ออาสาสมัครเข้าปฏิบตั ิการในสงครามหรื อ
ปราบปราม
หมายเหตุ : 1. อุบัติเหตุจากจราจรให้ เบิก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ก่ อน ส่ วนที่เหลือนํามาเบิกจากบริ ษัท (ค่ า
รั กษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. เบิกได้ ตามจริ ง สู งสุ ด 80,000.- บาท)
2. กรณี ถกู ทําร้ ายร่ างกายต้ องแนบใบแจ้ งความ และเรี ยกร้ องค่ าสิ นไหมทดแทน ภายใน 15 วันนับจากวันที่เกิดเหตุ
3. เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเข้ ารั กษากับสถานพยาบาลหลายแห่ ง ต้ องขอใบรั บรองแพทย์ จากทุกแห่ งมาประกอบการเบิก
4.เพื่ อความชั ดเจนและรวดเร็ วในการพิ จารณาสิ นไหม โปรดหลีกเลี่ยงการจ่ ายค่ ารั กษาพยาบาลแก่ สถานพยาบาลใน
ลักษณะเหมาจ่ าย ซึ่ งลักษณะดังกล่ าวมักจะเกิดกับการรั กษาฟั น การฉี ดวัคซี นป้ องกันพิษสุ นขั บ้ า เป็ นต้ น

แผนสวัสดิการการประกันภัย สํ าหรับ โรงเรียน ปรินส์ รอยแยลส์ วทิ ยาลัย
ปี การศึกษา 2565
รับประกันโดย บริษทั คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย)จํากัด(มหาชน)
เริ่ มคุ้มครอง วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30น สิ้ นสุ ด วันที่ 13 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.30น.
คุ้มครองทุกแห่ ง ทัว่ โลก ตลอด 24 ชั่ วโมง
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ความคุ้มครอง
บาท
1.คุ้มครองชี วติ
อุบตั ิเหตุเสี ยชีวติ จากภัยสาธารณะ
200,000.อุบตั ิเหตุทวั่ ไป
100,000.ขณะขับขี่หรื อซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
100,000.ถูกฆาตกรรม ลอบทําร้ายร่ างกาย
100,000.2. ทุพพลภาพถาวร / การสู ญเสี ยอวัยวะ สายตา การรับฟังเสี ยง การพูดออกเสี ยง (อบ.2)
ทุพพลภาพสิ้ นเชิงถาวร
100,000.สู ญเสี ย มือ ตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้า ตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา อย่างใดอย่างหนึ่ง 2 ข้าง หรื อมากกว่า 100,000.สู ญเสี ย มือ ตั้งแต่ขอ้ มือ หรื อเท้า ตั้งแต่ขอ้ เท้า หรื อสายตา อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ข้าง
60,000.หูหนวก 2 ข้าง หรื อ เป็ นใบ้
50,000.หู หนวก 1 ข้าง
15,000.สู ญเสี ยนิ้วมือหรื อนิ้วเท้า
1,000 – 25,000.ค่ ารักษาพยาบาล หรื อ ค่ าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่ าย - ให้ เลือกเบิกตาม ข้ อ 3 หรื อ 4
3. ค่ ารักษาพยาบาล (ใช้ ใบเสร็จรับเงินตัวจริง)
จากอุบตั ิเหตุ แต่ละครั้ง สู งสุ ดไม่เกิน
10,000.เปิ ดเครดิตโรงพยาบาล แมคคอร์ มิค ลานนา ราชเวช เทพปั ญญา
และอื่นๆทัว่ ประเทศ สามารถค้นหารายชื่อทาง www.tokiomarine.com/th

โดยผูป้ ่ วยต้องแสดงบัตรประกัน Super Safe Card และ บัตรประชาชน เพื่อขอใช้สิทธิ์ การรักษาโดยไม่ตอ้ งสํารองจ่าย
กรณี ผปู ้ ่ วยสํารองจ่ายเอง เนื่ องจาก
• ใช้บริ การที่สถานพยาบาลนอกเครื อข่าย เช่น คลินิคต่างๆ
• อุบตั ิเหตุจากการจราจร ต้องใช้สิทธิ เบิกประกัน พรบ. ผูป้ ระสบภัยจากรถตามกฎหมายก่อน ตามลําดับ
• มีเหตุขดั ข้องอื่น เช่น ลืมบัตรประกันฯ
ให้ดาํ เนินการตาม หัวข้อ วิธีการเบิกสิ นไหมทดแทน ต่อไป
4. ค่ าใช้ จ่ายแบบเหมาจ่ ายเนื่องจากอุบัติเหตุ (ไม่ใช้ใบเสร็ จรับเงินตัวจริ ง หรื อนําไปเบิกจากสวัสดิการอื่นแล้ว)
4.1 กรณี เป็ นผูป้ ่ วยนอก สู งสุ ดไม่เกินตามข้อ 3.1/ปี ชดเชยให้ ครั้งละ / สู งสุ ดไม่เกิน
300.4.2 กรณี เป็ นผูป้ ่ วยใน สู งสุ ดไม่เกินตามข้อ 3.1/ปี ชดเชยให้ วันละ / สู งสุ ดไม่เกิน
500.“เอกสารนีม้ ิใช่ สัญญาประกันภัย ข้ อกําหนดและเงือ่ นไขของสัญญาประกันภัยมีระบุไว้ ในกรมธรรม์ ”

ต้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่ อ สํ านักงานที่ปรึกษาประกันภัยทิศธารินทร์
67/3 ถ.ศรีภูมิ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.053 357949, 053 418181, 081 8815480 - คุณวารินทร์
081 9605254 – คุณเวทิศ , 081 8822446-คุณพวงเรศ FAX. 053 357950, E-MAIL : tidtarin@hotmail.com

